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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 DO 1 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 2 

ENGENHARIA CIVIL DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR 3 

DE PAU DOS FERROS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 4 
RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 5 

Aos seisdias de março de dois mil e dezoito, às oito horas e dezesseis minutos, o professor 6 

Wesley de Oliveira Santos, presidente do Núcleo Docente Estruturante do Centro 7 

Multidisciplinar de Pau dos Ferros da UFERSA dá início à reunião. Presentes os 8 

docentes:Rogério de Jesus Santos, Marília Cavalcanti Santiago, Lauro César Bezerra 9 

Nogueira, Otávio Paulino Lavor e Maria Vanice Lacerda de Melo Barbosa. Ausência 10 

justificada e aprovada do professor Cláwsio Rogério Cruz de Sousa: participação em oficina 11 

promovida pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura realizado no campus de Pau dos Ferros. 12 

Constatado o quórum o Presidente, professor Wesley de Oliveira Santos saúda a todos e lê a 13 

PAUTA: primeiro ponto Relatório de avaliação do MEC sobre o curso de Engenharia Civil do 14 

Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros; segundo ponto Apresentação da alterações e 15 

atualizações na página da internet do curso de Engenharia Civil; terceiro ponto Outras 16 

ocorrências.Depois o Presidente, professor Wesley de Oliveira Santos lê a pauta e a coloca em 17 

discussão.No primeiro ponto o professor Wesley de Oliveira Santos apresentou o relatório de 18 

avaliação do MEC sobre o curso de Engenharia Civil do Centro Multidisciplinar de Pau dos 19 

Ferros explicando que o mesmo é dividido em três dimensões, sendo elas: 1 – Didático 20 

Pedagógica, 2 – Corpo Docente e 3 – Infraestrutura. Nas três dimensões a maior parte dos seus 21 

subitens recebeu notas entre quatro e cinco. O curso ficou com nota conceito 4 (quatro). Na 22 

primeira dimensão o Perfil do Aluno recebeu nota três. Na justificativa do relatório consta uma 23 

suposta contradição entre a descrição do perfil do egresso o Projeto Pedagógico do Curso, afirma 24 

que o mesmo receberá formação generalista e humanista. Na descrição das áreas de atuação há 25 

um direcionamento sobre quais as áreas de atuação desse engenheiro. A professora Marília 26 

Cavalcanti Santiago esclarece que as áreas listadas são as específicas da Engenharia Civil, 27 

então esse não seria o aspecto que justificasse a nota baixa. O que torna essa justificativa vaga. 28 

As ações decorrentes da Comissão Permanente de Avaliação não é visualizado o feed back por 29 

parte dos discentes. A professora Marília Cavalcanti Santiago levantou a questão de que 30 

algumas funcionalidades são desconhecidas pelos discentes, como também pelos docentes. 31 

Sugeriu uma oficina para os discentes durante o componente curricular Seminário de Introdução 32 

ao Curso que explanasse sobre as funcionalidades do SIGGA. O item 2.9 recebeu nota mínima, 33 

um, por apenas 10% do corpo docente ter apresentado documentação que comprovasse 34 

experiência profissional fora da docência. A comparação no relatório foi feita com o curso de 35 

Medicina. Todos os professores do NDE acharam incompatível a comparação dada as 36 

características específicas dos cursos. Medicina tem por obrigação a realização da residência 37 

médica, onde o egresso já realiza atividade profissional antes de ser diplomado. Apesar da 38 

dimensão sobre a infraestrutura não ter dito notas inferiores a quatro e cinco é necessário dar 39 

andamento ao laboratório das engenharias e a instalação do elevador na Central de Aulas II. O 40 

professor Lauro César Bezerra Nogueira sugeriu que os pontos considerados, na avaliação, 41 

como fortes fossem reforçados e os fracos, fortalecidos. No segundo ponto, o professor Wesley 42 

de Oliveira Santos expôs as modificações realizadas na página da internet do curso de 43 

Engenharia Civil, pedindo contribuições de imagens que retratassem o dia a dia do curso, visitas 44 

técnicas e solicitou sugestões. No terceiro ponto a professora Marília Cavalcanti Santiago 45 

comentou que a ementa de Engenharia de Transportes deve ser revista, pois suas unidades são 46 

independentes entre si. É como se fossem três disciplinas aglutinadas. Solicitou também 47 
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esclarecimentos sobre como está o sistema que recebia as informações sobre o Programa Geral 48 

da Disciplina. Foi esclarecido pela Secretária Maria Jucione da Silva Nasser que o sistema, 49 

gerenciado por um técnico da área de Tecnologia da Informação estava suspenso porque o 50 

servidor foi removido da PROGRAD. O SIGAA terá essa funcionalidade ativada, porém ainda 51 

não temos uma data prevista para tal e que a orientação era que os Programas fossem guardados 52 

pelos seus docentes em arquivo de texto e assim que o sistema estivesse operacional migrassem 53 

as informações. A professora Marília Cavalcanti Santiago solicitou que fosse verificado a 54 

possibilidade da disciplina optativa pavimentação ser ofertada todos os semestres visto que ela é 55 

o fechamento dos conteúdos ministrados no componente curricular Estradas. E que para tanto 56 

seria necessário a contratação de mais docentes para o curso. O Presidente, professor Wesley de 57 

Oliveira Santos, informa que as disciplinas optativas, ofertardas pelos professores de 58 

Engenharia Civil, seguem uma estratégia de rodízio a cada semestres, tentando atender as 59 

demandas da melhor maneira possível. Em seguida agradece a presença de todos e declara 60 

encerrada a assembleia. E eu, Maria Jucione da Silva Nasser, Secretária Executiva, lavro a 61 

presente ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e assinada pelo Presidente e os demais 62 

docentes do NDE do Curso de Engenharia Civil do Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros da 63 

UFERSA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 64 

Presidente: 65 

Wesley de Oliveira Santos ________________________________________________________  66 

Representantes Docentes: 67 

Rogério de Jesus Santos __________________________________________________________  68 

Marília Cavalcanti Santiago _______________________________________________________  69 

Lauro César Bezerra Nogueira _____________________________________________________  70 

Otávio Paulino Lavor ____________________________________________________________  71 

Maria Vanice Lacerda de Melo Barbosa ______________________________________________  72 

Representante discente: 73 

Secretário: Maria Jucione da Silva Nasser ____________________________________________  74 

Pau dos Ferros-RN, quarta-feira, seis de março de dois mil e dezoito (06/03/2018). xxxxxxxxxxx 75 


